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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus en gastouders. Die kwaliteitseisen gelden voor: 

 

- Registratie in het LRK, 
- Pedagogisch klimaat; beleid en praktijk, 

- Personeel en stabiliteit van de opvang, 
- Veiligheid en gezondheid, 

- Accommodatie en inrichting en 
- Ouderrecht. 

 

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). Per 1 januari 2018 en 2019 is 
de Wko aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de Wet innovatie kwaliteit 

kinderopvang (IKK). 
De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het verhogen van de pedagogische kwaliteit in de 

praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële 

regelingen. 
 

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en naschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt in 
opdracht van de gemeente, tenminste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder van 

de GGD. 
Dit inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen van de toezichthouder. 

 
Toezicht op maat: 

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Het rapport dat voor u 

ligt, is op basis hiervan tot stand gekomen. 

Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. Dit betekent dat intensiever zal worden geïnspecteerd waar nodig 

en minder intensief waar is gebleken dat dit kan.  Het onderzoek wordt uitgebreid indien hier 
aanleiding toe is of op verzoek van de gemeente.  

 
Achter in het rapport staat het overzicht van alle inspectie-onderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectie-onderzoek uit bestaan heeft. 

 
Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op het inspectierapport heeft gegeven kunt u 

deze vinden op de laatste bladzijde. 
 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
 

Beschouwing 
Kinderdagverblijf (KDV) Plons maakt deel uit van koepelorganisatie stichting Vlietkinderen. 
Het kinderdagverblijf was tot de zomer van 2016 gevestigd aan de Fonteynenburghlaan 5a  

in Voorburg en is nu voor een aantal jaren verhuisd naar de Maanweg 20 in Den Haag. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal KDV Plons op een gegeven moment deel gaan uitmaken van 

een nog te bouwen Integraal Kindercentrum (IKC) in Voorburg.  
 

Per dag kunnen op deze locatie maximaal 52 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen 

worden, verdeeld over 4 stamgroepen. Alle groepen bevinden zich op de begane grond. 
Het kindercentrum maakt op de eerste verdieping ook gebruik van een grote gym/speelruimte  

ten behoeve van alle groepen. 
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Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Tijdens dit inspectie-onderzoek zijn, in het kader van 'Toezicht op maat', de voorwaarden uit de 

Wet kinderopvang (Wko) en de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) beoordeeld die het 

meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
 

Op de onderzochte items is de volgende overtreding geconstateerd: 
 Domein Personeel en groepen, item Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang 

De overtreding is na herstelaanbod hersteld. Aangezien het op het moment van het 
inspectiebezoek  

niet voldeed, is het oordeel door toezichthouder niet aangepast en blijft de overtreding zichtbaar. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
  

 

Pedagogisch beleid 

Inleiding 

Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. In dit document moet de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde kinderopvang omschreven 

staan. Hiermee wordt bedoeld dat een uitwerking van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne 

Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
ontwikkelingsfasen. 

 
Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 

het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. 

 
Beoordeling door toezichthouder 

Inhoudelijk is het pedagogisch beleid reeds tijdens het inspectie-onderzoek in 2018 beoordeeld. 
 

Tijdens het jaarlijkse inspectie-onderzoek in 2020 wordt beoordeeld of de praktijk overeenkomt 
met het door de houder opgestelde pedagogisch beleid. 

Toezichthouder oordeelt dat de praktijk overeenkomt met de beschrijving in het pedagogisch 

beleid. 
 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 
klimaat in de groep(en) van dit kindercentrum. Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de 

beroepskrachten. Bij het beoordelen  
van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-

Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet  
kinderopvang (2005).  

 

De houder draagt er zorg voor dat: 
 basisdoel 'Het bieden van emotionele veiligheid': Op een sensitieve- en responsieve 

manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond 
en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, 

zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 basisdoel 'Het ontwikkelen van persoonlijke competentie': Kinderen spelenderwijs 
worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve 

vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

 basisdoel 'Het ontwikkelen van sociale competentie': Kinderen worden begeleid in hun 
interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, 

teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en 

te onderhouden. 



 

6 van 15 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-02-2020 

Plons te 's-Gravenhage 

 
 basisdoel 'Het overdragen van normen en waarden': Kinderen worden gestimuleerd om 

op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de 
samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie 

in de maatschappij. 
 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen voor 

deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen 
zich bevinden. 

 
Observatie pedagogische praktijk: 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik  

van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, 
versie 2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen beoordeeld. 

 
Er worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden  

één of meerdere observatie-criteria toegelicht. Onderstaande beschrijvingen,  
die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het  

onderzoek op locatie geconstateerd. 

 
De observatie heeft plaatsgevonden op woensdag 12-02-2020 vanaf 10:10 uur.  

Gezien zijn momenten van verzorging en vrij spel. 
 

Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’. 
Omschrijving bij het criterium: ‘Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste 

kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die 
gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots ’. 

 
Observatie:  

Op de groep Druppels vraagt de beroepskracht aan de aanwezige kinderen waar ze mee willen 

spelen. Voor één kind wordt al My Little Pony gepakt. Aan een ander kind vraagt de beroepskracht: 
"X, wat wil jij doen?" Het kind antwoordt: "Peppa Big". De beroepskracht pakt Peppa Big en geeft 

deze aan het kind. Dan wordt wederom een ander kind gevraagd: "X en wat wil wil jij? Wil je mee 
spelen?" Het kind antwoordt bevestigend. De beroepskracht zegt: "Zal ik voor jou een Woezel en 

Pip huisje pakken?" Het kind loopt met de beroepskracht mee naar de kast en wijst een knuffe l 

aan. De beroepskracht zegt: "Oh wil je die"? De beroepskracht pakt een knuffel van Woezel en 
geeft deze aan het kind. Het kind gaat met de knuffel bij de andere kinderen aan tafel zitten. Dan 

zegt de beroepskracht tegen de groep: "En zal ik een Woezel en Pip muziekje aanzetten?" Een 
aantal kinderen roept enthousiast: "Jaaaaaaa". Een kind zegt daar nog achteraan: "K3!". De 

beroepskracht zegt: "Die doen we daarna" en zet de muziek aan.  
 

Op de groep Belletjes zijn de kinderen vrij aan het spelen in de groepsruimte. De beroepskracht 

speelt met twee kinderen op de grond. De baby's liggen op hun buik op  
de grond. De beroepskracht legt een stuk speelgoed steeds iets verder weg en de baby's proberen 

er naar toe te bewegen om het stuk speelgoed te pakken. Wanneer de baby's bijna bij het stuk 
speelgoed zijn verplaatst de beroepskracht het stuk speelgoed nogmaals. De baby's kraaien en 

kirren en hebben zichtbaar plezier.  

 
Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op 
te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting'. 

Omschrijving bij het criterium: ’In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht 
zijn op en/of aanzetten tot taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van 

ervaringen)’. 

 
Observatie: 

Op de groep Bubbels is een beroepskracht op de bank twee kinderen aan het voorlezen uit het 
prentenboek 'Moppereend'. De twee kinderen zitten aandachtig naar de beroepskracht te luisteren. 

De beroepskracht leest met een levendige intonatie voor en laat tijdens het lezen diverse plaatjes 

zien aan de kinderen. De beroepskracht wijst dingen aan in het boek en stelt vragen over het 
verhaal. Het verhaal gaat over een geit die zijn kleren op eet. De beroepskracht vraagt aan de 
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kinderen: "Mag een geit kleren opeten"? "Nee", antwoorden de kinderen. De beroepskracht 
reageert daarop en zegt: "Nee hè, dat is toch niet goed om te eten!? Daar krijgt hij pijn in zijn buik 

van. Wat vinden jullie lekker"? De kinderen weten geen antwoord te geven. De beroepskracht zegt: 
"Weet je wat ik heel lekker vind? Worteltjes". De beroepskracht gaat verder en zegt: "Waar zit je 

buik?" De kinderen wijzen de juiste plaats aan. De kinderen lijken het naar hun zin te hebben en 
blijven bij de beroepskracht om te horen hoe het verhaal verder gaat.  

 

Beoordeling door toezichthouder: 
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 

dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen. 
 

Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (gesproken met aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (groepen: Druppels, Bubbels, Spetters en Belletjes) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsboekje “Goed toegerust op ontdekkingsreis”) 
 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Plons versie 04-02-2020) 

 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inleiding 
Medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een 

VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een 
belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. Deze medewerkers worden bovendien 

continue gescreend. Dit gebeurt met het Personenregister Kinderopvang (PRK). De 

kinderopvangondernemer is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en koppeling. 
 

Beoordeling door toezichthouder 
De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van alle 

beroepskrachten en andere medewerkers, zoals de locatiemanager, twee schoonmakers een 

facilitaire medewerker die werkzaam zijn op dit kindercentrum. Hiernaast ook van de medewerkers 
die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren 

werkzaam zijn (minimaal een half uur per 3 maanden) bij deze locatie, zoals twee stagiaires en de 
yoga lerares. 

 
De yoga lerares verzorgt gedurende 10 weken lang elke maandag een kinderyoga les.  

De locatiemanager vertelt dat zij nu twee keer is geweest. De eerste werkdag was op 03-02-2020. 

De locatiemanager vertelt tijdens het inspectiebezoek dat de yogalerares wel over een VOG 
beschikt maar haar niet heeft gekoppeld aan Vlietkinderen. De yoga lerares was dus niet 

voorafgaand aan haar werkzaamheden gekoppeld aan de houder in het PRK. 
 

Toezichthouder heeft herstelaanbod aangeboden en de yoga lerares is diezelfde dag, dus per 12-

02-2020 alsnog gekoppeld aan de houder in het PRK. Toezichthouder heeft dit geconstateerd na 
het raadplegen van het PRK op 12-02-2020. 

 
Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 

herstelaanbod, niet is voldaan: 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Inleiding 

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht moet men beschikken over een 
kwalificerend diploma. In de cao-Kinderopvang  en de cao-Sociaal Werk staat een overzicht 

van diploma's die volstaan. 

 
Beoordeling door toezichthouder 

De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld. 
Daarnaast is de beroepskwalificatie van de pedagogisch coach beoordeeld. 

Alle medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Inleiding  

In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 
aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 

kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden.  

 
Bij locaties die langer dan 10 uur geopend zijn, moet altijd aan deze BKR worden voldaan behalve 

als in het pedagogisch plan tijdstippen worden genoemd waarop minder beroepskrachten kunnen 
worden ingezet, met een maximum van drie uur per dag. 

 

Beoordeling door toezichthouder 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie constateert 

toezichthouder dat is voldaan aan de BKR. Er worden voldoende beroepskrachten ingezet. 
Toezichthouder heeft, behalve de dag van het inspectiebezoek, ook enkele dagen voorafgaand aan 

het inspectiebezoek beoordeeld. De praktijk komt overeen met de door houder in het pedagogisch 
beleid vastgestelde tijden waarop kan worden afgeweken van de BKR. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding 

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is van groot belang. Om die reden is per 2019 een 
nieuwe kwaliteitseis toegevoegd aan de Wko. Deze nieuwe eis houdt in dat iedere beroepskracht 

(dus ook een tijdelijke of flexibele medewerker) recht heeft op jaarlijkse scholing en begeleiding 
door een pedagogisch coach. Een coach begeleidt en traint de medewerkers bijvoorbeeld bij de 

dagelijkse werkzaamheden.   

 
Het opstellen en doorontwikkelen van het pedagogisch beleid dient uitgevoerd te worden door een 

pedagogisch beleidsmedewerker. De taken van de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen 
een organisatie samengevoegd worden tot één functie. 

 

Als een organisatie meer dan één kindercentrum heeft dan moet de werkwijze omtrent de inzet 
van deze pedagogisch beleidsmedewerker en coach schriftelijk vastgelegd worden. 

Dit document moet inzichtelijk zijn voor beroepskrachten en ouders. 
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Beoordeling door toezichthouder 

Deze locatie is onderdeel van een organisatie met meerdere locaties. Toezichthouder heeft het door 
de houder opgestelde beleid ontvangen, maar niet inhoudelijk beoordeeld. Tijdens dit 

inspectiebezoek heeft toezichthouder beoordeeld hoe dit document in de praktijk vorm heeft 
gekregen.  

 

Toezichthouder heeft de aanwezige beroepskrachten gevraagd of zij het afgelopen jaar training of 
scholing hebben ontvangen. Zij vertelden dat zij in 2019 geobserveerd zijn tijdens hun werk en na 

afloop feedback van de coach hebben gekregen. Ook voor het komende jaar staan er 
trainingen/bijeenkomsten gepland. 

 

Het beleid is naar beroepskrachten inzichtelijk gemaakt door een interne mailing. Naar ouders is 
het beleid inzichtelijk gemaakt door middel van een vermelding in de nieuwsbrief. 

 
Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis. 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 
Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 

borgen voor de kinderen zijn in de Wet kinderopvang voorwaarden vastgelegd met betrekking tot 

onder andere een vaste groepsindeling, vaste beroepskrachten, vaste groepsruimte en een 
dagritme. Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de kinderopvangorganisatie het belang 

van het kind voorop te stellen. 
 

Groepsindeling 
Ieder kind dient ingedeeld  te zijn in een vaste stamgroep. Indien ouders vooraf  schriftelijke 

toestemming hebben gegeven dan mag het kind, gedurende een tussen houder en ouders 

overeengekomen periode, worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 
 

Vaste gezichten criterium 
Aan kinderen jonger dan 1 jaar dienen ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen te 

worden, waarvan per dag tenminste één beroepskracht werkzaam is  

in de stamgroep van dat kind. Aan een kind van één jaar of ouder mogen ten hoogste 
 drie vaste beroepskrachten toegewezen worden, waarvan per dag tenminste één beroepskracht 

werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
Indien vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd wordt gewerkt dan worden  ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan 
een kind in de leeftijd tot één jaar. 

 

Beoordeling door toezichthouder 
 

Kindercentrum Plons heeft 4 stamgroepen. 
 

 Naam 
groep 

Leeftijd 
kinderen 

 Maximaal aantal 
kinderen 

 Aantal kinderen dag van 
inspectie 

 Spetters  0-4 jaar  12 * 

 Bubbels  0-4 jaar  16  11 

 Belletjes  0-4 jaar  12  7 

 Druppels  0-4 jaar  12  5 

 

*Op woensdag worden de kinderen van de groep Spetters opgevangen bij de groep Bubbels, dit is 

contractueel met de ouders vastgelegd. Toezichthouder heeft dit ook gezien. 
 

Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen. 
 

Op basis van een steekproef van meerdere kinderen en groepen oordeelt toezichthouder dat ook 

wordt voldaan aan het vaste gezichtencriterium. 
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Toezichthouder heeft deze kwaliteitseisen beoordeeld door hierover in gesprek te gaan  
met de locatiemanager en beroepskrachten en op basis van het personeelsrooster en 

aanwezigheidslijsten. 
   

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (gesproken met aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) (groepen: Druppels, Bubbels, Spetters en Belletjes) 

 Personenregister Kinderopvang 
 Website (Vlietkinderen) 

 Nieuwsbrieven (Januari 2019 t.b.v. ouders) 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 (Praktijk)leerovereenkomst (Twee BOL stagiaires) 
 Presentielijsten (week 7) 

 Personeelsrooster (week 7) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsboekje “Goed toegerust op ontdekkingsreis”) 
 Pedagogisch werkplan (Kinderdagverblijf Plons versie 04-02-2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
 Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Urenlijsten stagiaires 

 Contract plaatsing kind 
 Mailing over inzet pedagogisch coach 27-01-2020 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 

Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft  de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Plons 
Website : http://www.Vlietkinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000011672358 

Aantal kindplaatsen : 52 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 

Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273 CA Voorburg 

Website : http://www.vlietkinderen.nl 
KvK nummer : 27280272 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 

Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  P.F. van Es 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 27-02-2020 

Zienswijze houder : 04-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 09-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 30-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Bij KDV Plons zijn we in ontwikkeling. We zien dat de samenleving veranderd en willen erg graag 

investeren in de samenwerking met onderwijs. Onze drijfveer is dat we op deze manier een mooie 

doorgaande lijn kunnen bieden voor de kinderen die wij opvangen en we hen goed voorbereiden 
voor het basisonderwijs. Elke dag zetten wij ons optimaal in de ontwikkelingskansen voor de 

kinderen te vergroten. In de rapportage lees ik terug dat de observaties dat onderschrijven en dat 
maakt me erg trots. De visie van KDV Plons is vastgesteld door de medewerkers en te lezen op de 

muur bij de algemene hal; “Wij geloven dat wij kunnen bijdragen aan een goede en gezonde start 
voor kinderen. In een knusse omgeving geven wij ze vertrouwen om met plezier nieuwe dingen te 

ontdekken”. Vanuit deze visie hebben we als ambitie 4 x per jaar een uitdagende ervaring voor 

onze peuters aan te bieden. Peutergym is een voorbeeld, wat we via interne collega kunnen 
bieden, waarbij de VOG koppeling is geregeld. Bij de lessen zijn de kinderen ook niet alleen, maar 

onder begeleiding van een vaste medewerker.  Via de PSZ de Hobbelhoek kwamen we in contact 
met een enthousiaste docent Yoga, die een professionele oefen les verzorgde en vertelde over haar 

jarenlange ervaring, ook haar VOG is in orde. 

  
Het boeken van 10 lessen zorgt voor een nieuwe ervaring voor de Plons kinderen, maar het 

koppelen in verband met de verplichting tot continue screening in het personenregister aan de 
organisatie ben ik als clustermanager vergeten. De reden is voornamelijk doordat we in het 

verleden interne mensen hebben ingezet voor de workshops, en dit een uitzondering is op de regel. 
Bij het bezoek van de GGD hebben we dit besproken en geconstateerd. Dezelfde dag heb ik de 

koppeling in het personenregister nog geregeld. Een administratieve handeling die bekend is maar 

helaas niet op tijd was afgehandeld, maar wel direct is opgepakt. De kans op herhaling is minimaal 
en we zijn scherp op de regels omtrent de VOG met de inzet van workshops van externe mensen. 
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